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 ملف توجيه للمتقدمين 

 خلفية 

في ظل أزمة الكورونا، بقيادة مايكل أيزنبرغ، يسرائيل دانتسيجر، دانيئيل شرايبر، األستاذ دان    2020ُولدت مبادرة “الدولة المثالية” في نيسان/ أبريل  

( وتحت إدارة حركة “أور”، بهدف النمو  )لقائمة الشركاء الكاملةاألستاذة جيال كورتس، روني بالمير، د. دانا هيلر، أليؤور بار وشركاء آخرين.    أريئيلي،

نؤمن بأن حصانة الدولة، تعتمد على حصانة ومتانة سكانها، وأنه بهدف بناء مستقبل أفضل لجميع  من األزمة وبناء مستقبل أفضل لجميع مواطني الدولة.

 ري السريع، بحسب المخططات. مواطني الدولة، يتوجب علينا، القطاع التجاري، المدني والحكومي أن نبادر ونجدد وأن نخطط للمدى البعيد وللتطبيق الفو

 التشغيلية.  -بعين االعتبار العائالت وحصانتها االقتصادية   يتوجب علينا التحرك، البناء، المحاولة، والتجرأ من منطلق نظرة مرّكزة ومع األخذ 

 

  بهدف استمرار ازدهار دولة إسرائيل.  Startup Nationآن األوان لرص الصفوف وتوحيد جميع القوى، القدرات واألدوات التي بنت الـ  

 ."ACCELERATE ISRAELالوقت قد حان لـ  " 

 

ت آالف االسرائيليين من زعزعة، دفعنا للتفكير من جديد في مجال التشغيل وطريقة إعادة تصميمه من جديد، إن كان على الجانب العام  ما حصل لمئا

عضو خاّلق ومبدع    200بلورت مجموعة “دولة مثالية” في الشهرين األخيرين، والتي باتت تضم اليوم نحو   الجماهيري وإن كان بواسطة مبادرات ميدانية.

لسوق العمل وقد حددت التحديات التي من شأن حلّها أن يقودنا نحو    *مّوجهة كدّوارة الهواء وطالئعي من شتى القطاعات في إسرائيل، صورة مستقبلية  

قين المبدعين، الذين سيستجيبوا للتحديات التشغيلية    - اآلن نحن نبحث عنكم/ن   المستقبل المرجو.  بواسطة مبادرات بنية تحتية  المبادرات والمبادرين الخّلا

 التشغيلية لمجمل العائالت في دولة إسرائيل اليوم وفي المستقبل اآلتي ال محالة.  - االقتصادية ومبادرات مبتكرة حداثية لتعزيز الحصانة 

 

 عن ماذا نبحث؟ 

 تغيير مستقبل التشغيل. مبادرات ومبادرون مبدعات ومبدعين، طالئعيون، ذوو رؤية حداثية عصرية، عزيمة، فكر وقدرة على  •

 (لقراءة التحديات ، لقراءة الصورة المستقبليةالخاصة بمشروع “دولة مثالية” ) لتحديات سوق العمل يتوجب على المبادرات المقدمة أن تستجيب   •

 أفكار مغيارة للواقع. مبادرات مبتكرة وحداثية طالئعية،  •

 مؤشر الحصانة. على حصانة مجمل سكان دولة إسرائيل في جانب  للتأثير المعتبر المستديم والقابل للقياسمبادرات تعكس القدرات الكامنة   •

 .10Xchange  - تأثير على مئات العائالت بدًءا من السنة األولى وبلوغ مئات آالف العائالت في غضون عقد من الزمن  •

 .التقديم مفتوح أمام المبادرات ألهداف ربحية وأمام مبادرات ألهداف غير ربحية على حد سواء  •

 

 

 

 

 

 

 

 
ارة الهواء * هة كدوا بأدوات مبتكرة حداثية، بما يشمل صياغة االتجاه، الروح والقوة    المستقبل المرجو، الذي يّحل األزمة والتحدّي الوطني   - صورة مستقبلية موجا

 المستجيبة لعموم الجماهير والتي تؤثر على األجيال القادمة. 
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 عملية التقديم 

 

 
 تعارف وتقديم ملخص المبادرة  -المرحلة األولى  

 يجب تعبئة استمارة التقديم المحوسبة )كما هو موضح في الملحق أ(  .1

 شريط فيديو بمدة حتى دقيقتين تعرض المباِدر والمبادرة .2

 

 يمكن التقدم برسائل توصية على الُمبادر بهدف تحسين احتماالت االنتقاالت لمرحلة الفرز المقبلة. 

 

 يجب رفع المواد إلى السحاب االلكتروني وإرفاق رابط لتحميل استمارة التقديم في المكان المناسب. 

 

 فسنا الحق باالتصال بكم وطلب مواد إضافية بحسب ما نراه مناسبًا.نحفظ ألن 

 

 التعماق - المرحلة الثانية 

 ثانية يجب تقديم ما يلي: في المرحلة ال

 عارضة شرائح للمستثمرين .1

 رسالتا توصية على الُمبادر  .2

  على العارضة أن تتطرق إلى خطة الُمبادر التجارية وأن تُجيب بتّوسع على األسئلة التي ُطرحت في المرحلة األولى. 

 كت( االجتماعي. يجب التطّرق بتّوسع للطريقة التي يتوقع أن تؤثر فيها المبادرة على جمهور الهدف بحسب معايير مؤشر الحصانة وطرق قياس التأثير )ايمبا

 



 

 

 نحفظ ألنفسنا الحق باالتصال بكم وطلب ملفات إضافية بحسب ما نراه مناسبًا.

 

 لجنة استثمارات  المرحلة الثالثة: 

 لقائمة أعضاء لجنة االستثمارات(. أعضائها الشخصيات الرائدة كل في مجاله )في هذه المرحلة ستُعرض المبادرات أمام لجنة االستثمارات و

 دقائق  10نحو  -عرض المبادرة   .1

 دقائق  10 - 5حتى  - الرد على أسئلة أعضاء اللجنة  .2

 

)بحسب الحاجة  من المحتمل أن يتم الربط بين المبادرين الذين إجتازوا مرحلة الغربلة الثانية ألعضاء لجنة االستثمارات ولشخصيات مركزية معنية أخرى 

بهذا الشكل، ستحظى مجمل   عالوة على ذلك، نقدم لكم أدوات قياس التأثير االجتماعي المتوقع للمبادرة. دف شحذ وتدقيق المقترح.وبتنسيق ُمسبق( بح

 دون شك. المبادرات المعروضة على لجنة االستثمارات بقيمة ُمضافة ُمعتبرة، ستخدم المبادرات مستقباًل 

 

يًا، على أن كجزء من اجراء المرافقة قبيل العرض على لجنة االستثمارات سنعاين احتياجات وقدرات المبادر/ة والُمبادرة وسنبني ُرزمة مالئمة له شخص 

 تشمل من بين أمور أخرى: 

 $ للمبادرة  250Kاستثمار حتى  .1

 مرافقة شخصية من قبل شخصيات بارزة من شتى القطاعات في إسرائيل )لمعاينة قائمة أعضاء مجموعة “دولة مثالية”(  .2

 تواصل وعالقات مع الزبائن والعمالء، ومع الميدان وللجهات المركزية.  بالتنفيذ: مساعدة .3

 

 اإلعّلن عن الُمبادرات الفائزة 

 . 2021يتّوقع أن يتم االعالن عن الُمبادرات الفائزة في مؤتمر احتفالي يُعقد مطلع العام 

 

 تعليمات للتقدم 

 قبل التقدم يرجى قراءة الملفات التالية: 

 ملف توجيه للمتقدمين  .1

والتوقعات المستقبلية ومدارك جماعة “دولة مثالية” حول الخطوات التي    الذي يعرض الوضع الحالي في سوق العمل، األنماط ملف البحث الكامل .2

 الُمدرجة في هذا الملف. الصورة المستقبلية الكاملة وبتفاصيل التحديات يجب اتخاذها بهدف بلوغ المستقبل المرجو، وأيًضا للتعمق في 

د. دانا هيلر، يوفال سيمت، ونيريت جداسي، في إطار نشاط مشروع “دولة   أداة مبتكرة طّورها “طاقم مؤشر الحصانة”.  –  مؤشر الحصانة .3

 التشغيلية.  - مثالية”، بهدف تقييم حصانة العائالت االقتصادية 

 

 

 عرض استراتيجية االستثمارات لـ “دولة مثالية”  - يُنصح بالمشاركة في ويبينار 

مايكل ايزنبرغ، يسرائيل دانتسيجر،   سننظم ويبينار خاص )محاضرة عبر االنترنت( بمشاركة أعضاء لجنة االستثمارات وادارة المشروع:  5.11بتاريخ  

بالمير. تقديم المبادرات.  وروني  القيم المحركة وكل ما يجب أن تعرفوه قبيل  بالمشروع،  كما أننا   ستُعرض في الويبينار استراتيجية االستثمار الخاصة 

 سنُجيب على جميع أسئة المعنيين/يات في التقدم. 

 

 نفسنا الحق باالتصال بالُمبادر/ة بكل مرحلة من المراحل، بهدف استيضاح بعض النقاط والمواضيع المختلفة. يُرجى االنتباه، نحفظ أل
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 أسئلة شائعة 

 كيف تم اختيار تحديات سوق العمل؟

الحالية في سوق العمل، واألنماط والتوقعات    بحثًا مستفيًضا يفحص صورة الوضعخالل الشهرين األخيرين أجرى طاقم البحث لمشروع “دولة مثالية”  

لقاءات مع فرق مؤسسات فكرية متعددة المجاالت، تشمل شخصيات طالئقية من مجمل القطاعات في السوق، بهدف    10باإلضافة، أُجريت   بلية.المستق

تقع  من شأن االستجابة لها أن يقودنا نحو المستقبل المرجو. التوصل لبصائر ُمعتبرة، رسم صورة المستقبل المرجوة لسوق العمل وتحديد التحديات، التي  

 ، بهدف استمرار ازدهار دولة إسرائيل. Startup - Nationلريادة التي بنت الـ علينا مسؤولية االستجابة لهذه التحديات بأدوات ا

 

 ما هي عملية التقديم؟ 

 عملية التقديم تشمل ثالثة مراحل: 

 قصير. وشريط فيديو   استمارة التقديمفي المرحلة األولى سيُطلب منكم تعبئة   .1

 في حال واعتبرت ُمبادرتكم مالئمة سيُطلب منكم تقديم عارضة شرائح للمستثمرين، وتوصيتين.  .2

أ .3 المحتمل  الثانية ألعضاء لجنة االستثمارات ولشخصيات مركزية معنية أخرى  من  الغربلة  إجتازوا مرحلة  الذين  المبادرين  بين  الربط  يتم  ن 

بهذا   عالوة على ذلك، نقدم لكم أدوات قياس التأثير االجتماعي المتوقع للمبادرة.  )بحسب الحاجة وبتنسيق ُمسبق( بحدف شحذ وتدقيق المقترح. 

 الشكل، ستحظى مجمل المبادرات المعروضة على لجنة االستثمارات بقيمة ُمضافة ُمعتبرة، ستخدم المبادرات مستقباًل دون شك. 

 

 شريط فيديو في المرحلة األولى من الفرز والتصنيف؟  لماذا يتوجب عليا تقديم

ّيز  إلى حيهدف شريط الفيديو لمساعدة أعضاء لجنة االستثمارات على التعّرف على المبادرين المقدمين للمشروع وتقييم قدراتهم على إخراج المشروع  

لى جانب عرض واضح للمبادرة والمشروع  ال حاجة بتقديم شريط فيديو مهني، ولكن من المهم أن يعكس الفيديو شخصيتكم وقدراتكم بالكامل، إ التنفيذ.

 والطريقة التي يستجيب فيها لتحديات سوق العمل. 

 

 ما هي المرافقة التي سأحصل عليها قبيل لقاء لجنة االستثمارات؟ 

يق ُمسبق(  سيتم ربط المبادرين الذين سيجتازوا مرحلة الغربلة الثانية ألعضاء لجنة االستثمارات ولشخصيات مركزية معنية أخرى )بحسب الحاجة وبتنس

بهذا الشكل، ستحظى مجمل المبادرات المعروضة   عالوة على ذلك، نقدم لكم أدوات قياس التأثير االجتماعي المتوقع للمبادرة.  بحدف شحذ وتدقيق المقترح. 

 على لجنة االستثمارات بقيمة ُمضافة ُمعتبرة، ستخدم المبادرات مستقباًل دون شك. 

 

 أي مساعدة ستتمكنون من عرضها لتنفيذ المشروع؟ 

وجماهير عات  سيعرض مشروع “دولة مثالية” على المبادرات الفائزة الروابط بالسلطات المحلية؛ روابط للجهات المهنية في القطاع العام؛ روابط بالمجتم

كل ذلك منوط باحتياجات   الهدف؛ مساعدة في التسويق وبتشجيع المبادرة؛ مساعدة في تشجيع سياسيات بهدف التغلب على العوائق التشريعية وغيرها المزيد.

 المبادرة وحسب االمكانيات الُمتاحة. 

 

 أي مرافقة سأحصل عليها فيما لو فزت؟ 

اح الُمبادرات  تضم جماعة “دولة مثالية” نحو مائتي عضو، نساء ورجال ُمبدعين، حداثيين وطالئعيين من شتى القطاعات في إسرائيل، وجميعهم ُمجنّدون لنج

 بالتعاون مع حركة “أور”، التي تُدير المشروع،  سنساعدكم على خلق الروابط االستراتيجية التي من شأنها أن تقود لنجاح الُمبادرة.  الُمختارة.
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 هل سيتطلب من الحضور جسديًا في لجنة االستثمارات؟ 

 األمر منوط بالوضع وبتعليمات وزارة الصحة. 

 

 $ هل بوسعكم المساعدة؟  250kأنا بحاجة الستثمار أعلى من 

مسؤولون بقطاع الرأسمال المجازف، رّواد أعمال، مدراء عامين ومسؤولين من   - أعضاء لجنة االستثمارات من الشخصيات الرائدة باالقتصاد االسرائيلي 

 إذا كان لديكم مقترح منتصر، سنبذل قصارى جهودنا لمساعدتكم على إخراجه إلى حّيز التنفيذ وتجنيد المبالغ االضافية المطلوبة.  شتى القطاعات. 

 

 لدي فكرة ممتازة لكنها غير ناضجة، لدي مبادرة ال تتناسب بالضبط مع ما تبحثون عنه هذه المرة، ما العمل؟ 

 ستعاين جماعة “دولة مثالية” المقترح وستتواصل معكم في حال ُوجد مواتيًا.  راسلونا. 

 المواتية لمجاالت حياتية أخرى.  تابعونا للبقاء محتلنين بالعروض القادمة

 

 ما هي جماعة “دولة مثالية” وكيف يمكن المشاركة بجماعة “دولة مثالية”؟ 

تعمل الجماعة   وعة مبدعي ومنتجي “دولة مثالية”، هي مجموعة متنّوعة، أعضاؤها مبدعون وطالئعيون وخالقون من شتى القطاعات في إسرائيل. مجم

تعزيز حصانة  على بلورة وتصميم مستقبل المجاالت الحياتية المختارة وتتحمل مسؤولية تطبيق مشاريع البنى التحتية، المعتبرة، بهدف “تحريك اإلبرة” و

  العائالت في إسرائيل اليوم ومستقباًل.

 )لمعاينة قائمة الشركاء الكاملة(. نشارك في الجماعة، أعضاء إدارة وفريق عمل المشروع، أعضاء الطواقم في المشاريع المختلفة 

 

  .لصفحتنا على الفيسبوك واعملوا اليك  انضموا بالتسجيل لقائمتنا البريدية

 راسلونا حول كيف بوسعكم أن تساهموا في المشروع.  هل ترغبون بعمل المزيد وأن تكونوا جزًءا من التغيير؟

 

 

 

جه إليكم؟  لدي سؤال آخر.  كيف يمكن التوا

 صباًحا.  08:00الساعة  15/11يمكن إرسال أسئلة بالبريد االلكتروني حتى موعد أقصاه يوم األحد 

 . 23:00الساعة   17/11م الثالثاء سيتم الرد على أسئلتكم حتى موعد أقصاه يو

 التابعة للمشروع  الفيسبوكستُنشر أسئلة وأجوبة مركزية في صفحة 
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 استمارة التقديم  - ملحق أ 
 

 .الرابط التاليللتقدم بترشيح يجب تعبئة استمارة التقديم المحوسبة على 
 تُقبل الطلبات باللغة العبرية أو باللغة االنجليزية. 

 
 إليكم قائمة من األسئلة المدمجة باالستمارة يشمل الشرح. 

 
 

 تفاصيل الُمبادر والمبادرة  الجزء األول:

 (* Drop-Down)قائمة اختيار التحدي الذي يتم التقدم إليه   .1

 ( Company Nameإسم الشركة ) .2

 (* Nameإسم المتقدم ) .3

 ( Titleمنصب )  .4

 (* ُمبادر مستقل / شركة في مراحل االنشاء / جمعية غير ربحية في مراحل االنشاء / شركة ُمسجلة / جمعية مسجلة / آخرStatus) حالة:  .5

 (* Bn / ID Numberرقم ترخيص شركة / رقم ترخيص جمعية / رقم هُوياة ) .6

 ( Year of Establishmentتاريخ اإلنشاء ) .7

 (* Phoneأرقام هاتفية للتواصل ) .8

 (* Emailعنوان البريد اإللكتروني ) .9

 ( Industryمجال أعمال الُمبادر / الشركة ) .10

 ( Number of Team Membersعدد الموظفين في الشركة ) .11

 ( Website / LinkedIn / Articlesعنوان الموقع / رابط صفحة لينكد إن / روابط لمقاالت ) .12

 

 كلمة لكل بند( 200تخدام حتى )باإلمكان إسعن المبادرة  الجزء الثاني: 

 ?(What We Doوصف المبادرة ) .1

 يُفضل اإلجابة بنقاط  أوصفوا الُمنتج/ الخدمة التي تقدمونها، ماذا يفعل ولماذا أنتجتموه. 

 (Current Statusالوضع الراهن ) .2

  بأي مرحلة بات تطوير الُمنتج / الخدمة )فكرة / بيتا / ُمنتج جاهز(؟

  هل أجريت تجارب أو اختبارات بايلوت؟ 

  ما هو حجم جمهور الزبائن؟

 ( The Need and Market Opportunityالتحدي الذي تستجيب له الُمبادرة )حاجة وفرصة بالسوق( )  .3

  ما هو التحدي الذي يعالجه المنتج؟

  أية فُرص يرفّعها الحل؟ 

 يجب أن ينعكس حجم الفُرص في السوق بمعطيات كمّية )كمّية الموظفين، عدد العائالت التي سيساعدها وما شابه( 

 ( Product and Technologyذي تعرضه الُمبادرة )الحل ال  .4

  أوصفوا لنا كيف سيقوم الُمنتج / الخدمة مرحلة تلو مرحلة من وجهة نظر الزبون وكيف تحّل التحدي.

 

 (Innovationالحداثة واالبتكار )  .5

https://israelmofet.org.il/join/#elementor-action%3Aaction%3Dpopup%3Aopen%26settings%3DeyJpZCI6IjExNTkiLCJ0b2dnbGUiOmZhbHNlfQ%3D%3D


 

 

 ما الُمبتكر في حلّك )أين يكمن الحّل(؟ 

 ماذا يُتيح هذه القفزة؟ 

 (Go to market strategy)جمهور الهدف   .6

 ما حجمه؟  من هو جمهور الهدف الذي يتوقع أن تؤثر عليه الُمبادرة؟ 

 ة اختراقك للسوق؟ ما هي استراتيجي 

ى  بهدف صنع التغيير الحقيقي في سوق العمل باسرائيل، يجب أن تؤثر الُمبادرات المختارة على مئات العائالت من السنة األولى مباشرة، وعل 

لزمن، لذلك يتوجب عليكم أن تعرضوا استراتيجية سريعة الختراق السوق واحتماالت التّوسع لجمهور  مئات آالف العائالت في غضون عقد من ا

 هدف ُمعتبر في السنوات المقبلة. 

 موقع ثاني. Beta-Siteستُمنح أفضلية للُمبادرات التي ستعتبر النقب والجليل 

 ة للُمبادرات التي ستُظهر مقدرات نمو نحو السوق الدولّية. ستُمنح أفضلي 

 Expected Impact on the Israeli Job Market andالتغيير المتوقع في سوق العمل المستقبلي باسرائيل وطريقة قياسه )  .7

Measurement Technique) 

 تجيب الُمبادرة لتحديات سوق العمل وتقرّبنا من الصورة المستقبلية المرجّوة. أوصفوا لنا كيف تس

  .IMP , SROIيجب الوصف بالتفصيل أسلوب القياس المتوقع لتأثير مبادرتكم االجتماعي بحسب نماذج كـ  

 Expected Impact on Israeli Householdsالتأثير المتوقع على حصانة العائّلت بشكل مباشر وغير مباشر وطريقة القياس ) .8

and Measurement Technique ) 

غيلية هي النقطة المفصلية التي من شأنها أن التش  - نؤمن بأن حصانة الدولة، تعتمد على حصانة ومتانة سكانها، وأن حصانة العائالت االقتصادية  

وهو أداة ُمبتكرة حديثة وطالئعية تُتيح قياس تأثير    مؤشر الحصانة, ، وضعنا  لذلك تؤثر للمدى البعيد على جودة جياة جميع سكان دولة إسرائيل.

  التدخالت المختلفة على العائالت بواسطة استبيان.

التشغيلية وكيف سيكون باإلمكان قياس هذا التأثير بواسطة    -أوصفوا بالتفصيل كيف يتوقع أن تؤثر المبادرة على حصانة العائالت االقتصادية  

 مؤشر الحصانة. 

 ( Business Modelالموديل التجاري للُمبادرة ) .9

  ما هو الموديل أو نموذج العمل الذي تخطط الشركة إنتاج نمو اقتصادي بحسبه )مبيعات، اشتراكات، عموالت، وما شابه(؟

 ما هي القيمة التسلسلية في الشركة؟ 

 ( Timeline and Expected Milestonesالوقت المقدار للقدرة على الخروج والتنفيذ )  .10

 لسوق. أوصف النقاط الضرورية في دربكم للخروج مع الُمنتج إلى ا

 ( Competition and Differentiationمنافسون و / أو ُمنتجات شبيهة في السوق ) .11

  أية منافسين يوجد للمنتج / الخدمة في السوق؟ 

 ما هي أفضلية الحل الذي تعرضونه على حلول أخرى؟ 

 ( The Teamشركاء بالُمبادرة )  .12

 ية مختصرة )حتى ثالثة أسطر( عن كل من الشركاء بالُمبادرة، أعضاء إدارة، وأصحاب مناصب تنفيذية.إكتبوا سيرة ذات 

 Expected Capital Investment, Goals andما هو حجم رأس المال الذي تتوقعون تجنيده، ألي أهداف وبأي إطار زمنيا ) .13

Timeframe ) 

  ما هو رأس المال الذي تتّوثعون تجنيده في لجنة االستثمارات؟ 

 تخدم األموال؟ ألية احتياجات ستُس

https://israelmofet.org.il/%d7%9e%d7%93%d7%93-%d7%94%d7%97%d7%95%d7%a1%d7%9f-%d7%94%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c%d7%99/


 

 

 بأي إطار زمنّي؟ 

ا قاباًل  ستُمنح أفضلية للُمبادرات التي تحتاج تمويل بغرض االنطالق السريع في ُمنتج تجريبي )بايلوت(، والذي يتّوقع أن يخلق تأثيًرا اجتماعًي  

 للقياس في السنة األولى. 

 ( Links to Additional Documentsملفات إضافية )روابط لتحميل   .14

 يجب إرفاق رابط لفيديو قصير يعرض الُمبادر والُمبادرة. 

 باإلمكان إرفاق رسائل توصية  

 ( More Infoتفاصيل إضافية ) .15

 هل هناك شيء آخر ترغبون بإطالعنا عليه؟

 
 * حقول إلزامية 

 
 ** يهدف هذا الملف للمساعدة بالتوجيه العام في عملية التقديم. 


